Riihikosken kirjaston kirjasarjat kouluille:
Whybrow, Ian

Harri ja dinot:
rosvon jäljillä

2. -3. lk

128 s.

21 kpl

Harri on omasta mielestään jo liian vanha leikkimään dinojen kanssa,
mutta kuinka väärässä hän onkaan! Uskolliset dinot eivät jätä hoitajaansa
koskaan, ja nythän todelliset seikkailut vasta alkavat.
Ensimmäisessä tarinassa Harri saa kuulla, että naapurin setä Kauranen on
ryöstetty. Voro varokoon - Harrilla on salaiset aseet käytettävissään!
Toisessa jännittävässä tarinassa lumimyräkkä saartaa kyläläiset loukkuun.
Pystyykö Harri ystävineen pelastamaan heidät?

Pakkanen, Kaija

Peten syntymäpäivä
(yhteisnide)

2. -4. lk

63 s.

35 kpl

Petellä on syntymäpäivä. Hän täyttää kahdeksan vuotta. Pete on vilkas pojanviikari, joka tykkää
seikkailuista ja karkeista. Kouluun Pete haluaa viedä upouuden linkkarin mutta opettaja ottaa sen
koulupäivän ajaksi pois, ja se kismittää Peteä. Iltapäivällä vietetään Peten synttäreitä ja kutsuille
saapuu monta ystävää.

Pakkanen, Kaija

Löytyi luola
(yhteisnide)

2. -4. lk

83 s.

Olli on viettämässä kesää tätinsä luona ja tutustuu paikkakunnan uusiin
kavereihin. Hannun, Anssin ja Karin kanssa Olli päätyy hurjaan
metsäseikkailuun Peräkylän kallioille. Lähettyviltä löytyy jännittävä
luola, jonka herruudesta pojat joutuvat kisaamaan myös Anssin sisarten
Eevan ja Arjan kanssa. Vaikka Peräkylän isäntä aluksi suuttuu, kun
heinät ovat menneet lakoon lasten luolan valloitusleikkien takia, hän
heltyy antamaan luolan lasten leikkeihin koko kesäksi. Taitaa olla, että
isäntä on itsekin pikkupoikana leikkinyt sheriffiä samaisen luolan
uumenissa.

35 kpl

Toivola, Ritva

Kesäpuiston kettu

2. -4. lk

86 s.

31 kpl

Kettu on muuttanut maalta Kesäpuiston asumalähiöön ja osaa käyttää
nokkelasti hyväkseen ihmisten keksimiä laitteita: se matkustelee junalla,
katselee televisiota ja uneksii oppivansa ajamaan mopolla.
Ruokaakin on kaupungissa ketulle kylliksi. Se viihtyisi hyvin, elleivät siellä
asuisi myös metsästäjä Pekkanen ja hänen ärhäkkä koiransa Räksy.
Yksinäisyyskin vaivaa hiukan kettua, sillä sen tyttöystävä asuu maalla,
eikä uskalla muuttaa kaupunkiin.
Eräänä päivänä kettu joutuu sattumalta mukaan seikkailuun ja saa
haltuunsa arvokkaan timanttikorun, josta on luvattu löytöpalkkio.

Gaiman, Neil

Onneksi oli maitoa

3. -5. lk

145 s.

21 kpl

Kun äiti lähtee työmatkalle, isälle jää loputtoman pitkä lista
muistettavia asioita. Ja kaikkein tärkein asia on: MUISTA OSTAA
MAITOA. Valitettavasti isä ei muista. Niinpä seuraavana aamuna
ennen aamupalaa hänen täytyy kipaista lähikauppaan. Tämä on tarina
siitä, miksi kestää ikuisuuden ennen kuin isä palaa.
Merkittävää roolia tarinassa näyttelevät muun muassa aikamatkustava
dinosaurus, merirosvokuningatar, kallisarvoinen timantti, muutama
vampyyri sekä - kaikeksi onneksi - aivan tavallinen maitotölkki.
Onneksi oli maitoa on Neil Gaimanin nokkela ja naurattava kertomus
aikamatkoista, kummallisista otuksista, maidosta ja isistä.

Dieckmann, Maijaliisa

Aurajoen tyttö

5. -6. lk

181 s.

Tapahtumat sijoittuvat tuhatluvun paikkeille Aurajoen varteen, Liedon
Linnavuoren tienoille. 14-vuotias Siniverka on varakkaan talon ainoa tytär,
joka nyt aiotaan naittaa vanhalle miehelle, Ahvo Paimiolaiselle. Kylän
miehet lähtevät ryöstöretkelle Karjalaan, retki epäonnistuu ja vain osa
miehistä palaa haavoittuneena takaisin, myös Ahvo saa surmansa. Pojaksi
pukeutunut orjatyttö Darja on livahtanut mukaan retkelle ja ilmeisesti
ilmiantanut hyökkääjät. Miesten palattua kylään sinne hyökkäävät viikingit.

32 kpl

Jacobsson, Anders

Bert ja kovanaamat

5. -6. lk

206 s.

12-vuotiaan Bertin elämä on mallillaan. Viides luokka on päättynyt,
kesäloma juuri alkanut ja seurustelu Nadjan kanssa sujuu hyvin. Bert
haaveilee pitkään kestävistä suudelmista Nadjan kanssa - mutta esteenä
ovat Nadjan veljet Roffe, Ragge ja Reinhold.
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